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Onderwerp       
Informatiebijeenkomst niertransplantatie en nierdonatie   
       

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op zaterdag 6 november a.s. vindt de halfjaarlijkse informatiebijeenkomst over niertransplantatie 
en nierdonatie plaats in het Radboudumc. Deze bijeenkomst is bedoeld voor pré-dialyse 
patiënten, dialysepatiënten, donoren, familie, vrienden en kennissen van patiënten.  
Ook hulpverleners en verpleegkundigen van dialysecentra en verpleegafdelingen zijn van harte 
welkom.  
 
Het programma staat vermeld op de achterzijde.  
Er is gelegenheid om vragen te stellen aan donoren en patiënten die een nier hebben ontvangen. 
We hebben hiervoor een aantal ervaringsdeskundigen uitgenodigd, die ook al tijdens de ontvangst 
om 13.00 uur aanwezig zullen zijn.   
 
De bijeenkomst wordt gehouden in het Onderwijsgebouw Radboudumc, Auditorium (route 296). 
Het Onderwijsgebouw staat schuin tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis. Men volgt 
aanrijroute Radboudumc hoofdingang.  Zie ook: 
https://www.radboudumc.nl/ingangen/auditorium  
 
NB. Het Radboudumc houdt zich aan de landelijke coronamaatregelen. Dit houdt in dat de 
bijeenkomst op korte termijn gewijzigd of geannuleerd kan worden. Houdt alstublieft onze 
website in de gaten voor updates. 
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/nierziekten/bijeenkomsten/informatiebijeenkomst-
niertransplantatie-en-donatie_1  
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Secretariaat Nierziekten 
Secretariaat.nier@radboudumc.nl  
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Programma: 
 
 
13.00 – 13.15 uur Ontvangst Gelegenheid om vragen te stellen aan 

ervaringsdeskundigen 
 

13.15 – 13.45 uur Medische informatie Mw. drs. E. van Ommen, nefroloog 
 
 

13.45 – 14.15 uur Levende nierdonatie 
Cross-over donatie 

Mw. C. Hooghof, coördinator levende 
nierdonatie 
 

14.15 – 14.45 uur Pauze Gelegenheid om vragen te stellen aan 
ervaringsdeskundigen 
 

14.45 – 15.15 uur Verpleegkundige zorg Mw. A. Polman, verpleegkundig consulent 
niertransplantatie 
 
 

15.15 – 15.45 uur Psychosociale zorg Dhr. G. van den Bosch, medisch 
maatschappelijk werk 
 

   
  
 
Na afloop van het programma is er nog kort gelegenheid om dringende vragen te stellen. Ook de 
ervaringsdeskundigen zullen hiervoor beschikbaar zijn.  
De bijeenkomst wordt uiterlijk om 16.00 uur afgesloten. 
 
 


